
ПРОФИЛ ГРУПЕ 

 

1. Циљеви, сврха и мисија 

Циљеви Радне групе су: 

• Развити ставове Accountancy Europe о финансијском извjештавању, 

ревизији,  одрживим финансијама, финансијској регулативи и питањима 

супервизије релевантним за банкарски сектор; 

• Преузети водећу улогу у развоју ставова Accountancy Europe о 

приједлозима банкарског сектора Европске комисије, (БЦБС),  (ЕБА) и 

Европске централне банке (ЕЦБ) и других; 

• Активно доприноси развоју финансијског извјештавања у вези са 

финансијским инструментима, укључујући иницијативе Одбора за 

међународне рачуноводствене стандарде (ИАСБ) и Европске савјетодавне 

групе за финансијско извјештавање (ЕФРАГ); 

• Пружа своју специјализовану експертизу Одбору Accountancy Europe и 

другим радним групама Accountancy Europe у области финансијског 

извјештавања, регулаторног извјештавања, одрживости и ревизије у вези 

са финансијским услугама, а посебно банкарским сектором; 

• Координира са другим радним групама уз широк обим стручности и 

искуства; 
 

2. Одговорности, улога и активности 

Одговорности Радне групе укључују нарочито: 

• Допринос Accountancy Europe , представљању о кључним питањима 

банкарског сектора, на основу техничке изврсности и стратешког и 

иновативног размишљања; 

• Активно праћење и ангажовање у развоју, усвајању и имплементацији 

нових стандарда финансијског извjештавања који се баве финансијским 

инструментима, тј. МСФИ 9  

• Праћење релевантних дешавања од оних који постављају стандарде, 

регулатора и креатора политике који утичу на финансијске услуге; 

• Ангажовање са ЕЦБ и другим националним супервизорима, у контексту 

Јединственог надзорног механизма (ССМ) и будуће улоге ревизора банака, 

као јасног представника европске рачуноводствене професије; 

• Праћење развоја потенцијалних захтјева за додатним увјеравањем у 

регулаторно изјејштавање, 

• Унапрјеђење формалне и неформалне размјене са ЕБА, БЦБС, ЕЦБ и 

другим националним супервизорима; 

• Унапрјеђење сарадње са банкарским сектором (Европска банкарска 

федерација, Европско удружење јавних банака, група европских 

штедионица итд.); 

• Разматрање других иницијатива у контексту недавних реформи у 

финансијском сектору, посебно у циљу промовисања транспарентности у 



извјештавању о финансијским инструментима и у финансијском сектору 

уопште; 

• Активно давање доприноса у раду других радних група Accountancy 

Europe где је то потребно. 
 

3. чланство 

• Позивају се сва тијела чланица Accountancy Europe да учествују на 

састанцима и раду Радне групе. Њихови представници треба да одговарају 

профилу који је одобрио Одбор Accountancy Europe (као што је наведено у 

наставку) у складу са Интерним правилима.  

• Чланови се подстичу да именују компетентне, активне и доступне 

представнике (практичаре или непрактичаре) у експертске групе. 

• Од представника у експертским групама се очекује да активно доприносе 

пројектима, дијелећи информације о релевантним дешавањима на својим 

тржиштима и регулаторним окружењима, дајући повратне информације из 

праксе и независне и професионалне ставове. 

• Од њих се очекује да заступају ставове свог члана, узимајући у обзир 

дугорочни колективни интерес европске професије, а не да промовишу 

лични став или став неке фирме. 

• Од Радне групе се очекује да успостави оперативни систем блиске 

сарадње са другим радним групама Accountancy Europe и да допринесе 

њиховом раду тамо где је то релевантно. 

• Посматрачи или гости из спољних организација заинтересованих страна 

могу бити позвани у експертске групе. 

 

 

Accountancy Europe тражи кандидате који испуњавају критеријуме 

наведене у наставку: 

• Практичари са практичним искуством, и добрим нивоом стручности у 

банкарском сектору, финансијској регулативи и супервизији, као и 

ревизији; 

• Посвећени професионалци са перспективом о релевантним дешавањима 

на националном, европском и глобалном нивоу и јаким интересовањем за 

унапрјеђење улоге професије у јачању надзора и функционисања 

банкарског сектора; 

• Посвећени професионалци са доказаном способношћу да стратешки 

размишљају на начин оријентисан ка будућности; 

• Разноврсно искуство које омогућава члану да активно допринесе раду 

Радне групе првенствено на релевантне консултације, посебно од стране 

Европске комисије те  ангажовање и изградња односа са локалним, 

европским и/или међународним регулаторима банкарских и финансијских 

услуга; 



• Разумјевање централних тема из захтјева финансијског извјештавања за 

финансијске инструменте  

• Разумјевање регулаторних, надзорних, и тијела за постављање стандарда 

на европском и глобалном нивоу 

• Доступност и спремност да се уложи потребно вријеме што значи да се 

доприноси у пројектима, као и у  припреми и активном учешћу у 

састанцима и конференцијским позивима и да се благовремено одговори 

на сваки захтјев за доставу информација; 

• Добре комуникацијске вјештине: способност да се стимулише дебата и 

дају иновативне идеје; 

• Веома добро познавање енглеског језика што омогућава појединцу да 

буде у потпуности укључен у дебату о сложеним питањима и допринесе 

идејама и стратешки важниом дискусијама са способношћу да убиједи 

друге како у писаном тексту, тако и усмено.  
 


